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téma 17. listopadu



Téma 17.listopadu bylo zadané jako krátky úkol v rámci ateliéru. Toto téma jsem chtěla 
pojmout jako přenos dané chvíle a atmosféry pomocí moderních technologií, záhy jsem 
však od tohoto konceptu ustoupila a přetransformovala jsem ho do podoby, jak bych si 

danou atmosféru představovala v dnešní době. Samozřejmě s nadsázkou.



Symboly reprezentující 17.listopad, které po naskenování na smartphonu vygenerují AR relitu, kterou by člověka přenesli do 
minulosti pomocí upravených archivních záběrů z daného místa. 



Vizualizace situace, po naskenování symbolu. 



Změna konceptu - přenesení jak by vypadala aktuální 
demonstrace - modelace davu v AR realitě.

Kdy místo řinčení klíčů jsou slyšet pouze zvuky notifikací ze 
smart telefonů. A dav lidí tvoří osvětlené tváře od mobilních 

zařízení.



 Zpracované AR rozraní umístěné přímo na Václavském náměstí.
Náhled celého videa
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Principy UI





Vytvořila jsem smyčku, kdy se proměňuje barva písma a pozadí ve velmi pomalé době, okem téměř nepostřehnutelné, ale 
přitom intenzita kontrastu se náhodně mění a divák může mít chvílemi problém s čitelností textu, který projekt na obrazovce 

vysvětluje.



Náhled smyčky ve videu

K prezentaci jsem použila obyčejný monitor 
s standartním rozlišením. Nepřetžite na něm 
běžela smyčka animace, změny barvy písma  
a pozadí s random výběrem obou barev.

Chtěla jsem tak ilustrovat problematiku 
barvoslepých lidí. A důležitost techto principů 
při jakékoli tvorbě. 
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Aplikace UX a UI principů



Projekt byl veden jako experiment relevantnosti UX a UI principů na úspěšnost webů. 
Tyto pryncipcy jsem ve třech formách nahnala do extrémů, kdy jsem zpracovala tři 

odlišné vizuály webu, který jsem následně textovala na návštěvnících. 



První byl založen pouze na UX principech a v průběhu 14 dní 
jsem analyzovala jeho "úspěšnost".





Druhý byl založený čistě na UI principech a také byl zveřejňen na 
14 dní, aby bylo možné vzniklé analýzy porovnat. Tento vizuál byl 
vytvořen na základě free šablony e-shopu se spodním prádlem.



Do prvních dvou vizuálu jsem vůbec nezasahovala (jako 
designer). Poslední vizuál jsem vytvářela na základě kompromisu 

UI a UX principů a své vlastní tvorby.



Z celé analýzi vznikla přehledná brožura, kde je popsáno jak jsem vše zpracovávala. 
Odkaz na celou prezentaci v QR kódu. 




